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DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Forn de la Concepció  (conegut com forn del Donat) 

Ubicació/ Adreça  c/ Concepció, 16 

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 9705609DD6890F0001IH 

Planificació GOU Palma, ARS Centre històric 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

Tipus  Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars   Local comercial a la planta baixa 

Nre. plantes:  Planta baixa més tres alçades 

Època/antiguitat 1900: data cadastre Any d’obertura 1902 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  - 

Correu electrònic - 

Telèfon 971 712 626 

XARXES SOCIALS 

Facebook - 

Instagram - 

Twitter - 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Forn tradicional ubicat al centre de Palma, en funcionament des de 1902 aproximadament, en el 
mateix lloc des de la seva obertura. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 

Petit forn a peu de carrer. A la part exterior hi trobem un cartell modern amb el nom del local 
amb lletres grans i amb l’any de la seva fundació i a la part de baix diferents cartells i 
pissarres on s’informa dels productes, l’horari de l’establiment, el menú diari, preus, etc. 

 
2.2 INTERIORS 

L’interior de l’establiment està compost per un taulell que serveix per despatxar els 
productes elaborats al forn i s’hi han incorporat taules i cadires per també passar a fer les 
funcions de bar on se serveixen també berenars i fins i tot dinars. 

 
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  

Cal destacar l’activitat de forn i pastisseria tradicional i singular, ja que manté la seva 
producció de pans, pastissos amb l’elaboració de forma artesanal, emprant el estris 
tradicionals i les receptes antigues d’aquest ofici, mantenint d’aquesta manera viva la cultura 
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mallorquina. Manté la producció respectant el calendari tradicional i popular, i elabora per a 
cada època els dolços típics, fet que permet el manteniment de les tradicions culinàries. Per 
als veïns de la zona és el lloc habitual de provisió diària de pans, panets i altres  dolços, 
mantenint des de la seva obertura una tasca de comerç de proximitat bàsic.  

 

3. INTERVENCIONS 
Des del punt de vista del foment al comerç serà receptora de totes aquelles intervencions que 
s’implementin   atenent al seu grau de protecció. 

 
4. NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

1902 – A partir d’aquest any es té constància del forn, propietat de Joan Roca. 

1971 – Va comprar el forn la família Isern, que provenia del poble de Santa Eugènia i de Pina. 

 Avui resta en mans de la mateixa família, concretament dels germans Joana Maria i Joan Isern 
Sureda. 
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